TEKLİF TALEP FORMU
Tarih:
Kuruluşun Adı

Merkez Ofis Adresi
Şube/Saha/Şantiye/Depo adresi

Grup şirketleri

Kuruluşun Yöneticisi

Ünvan

e-mail/GSM

Kuruluş Temsilcisi

Ünvan

e-mail/GSM

Şirket

Tel

Vergi No/ Dairesi

Hangi Hizmet(ler) için başvuru yapmak istersiniz? (uygun olanları işaretleyiniz)

□ ISO 9001
□ ISO 14001
□ ISO 29990
□ ISO 14064
□ ISO 26000 (SA 8000)

□ OHSAS 18001
□ ISO 22000
□ ISO 18513
□ BS 8901
□ BS 25999 (ISO 22301)

□ ISO 27001
□ ISO 50001
□ DİĞER ……

□
□

ISO 20000

□ ISO 10002

ISO 31000

Kapsam
Ana ürün ve/veya hizmetlerinizi tanımlayınız.
Önemli yönleri olan prosesler varsa, belirtiniz.
Uygulanması Zorunlu Sektörel Yasal
Mevzuat / Standartlar
Belgelendirme kapsamındaki çalışan sayısı (taşeron ve mevsimlik çalışanlar dahil)
Vardiyasız Çalışma
Vardiyalı çalışma var ise, lütfen bilgi veriniz.
Faaliyet
Çalışan sayısı
Çalışma saatleri
Çalışan sayısı

Departman Adı / Adres

Yönetim / Kalite Birimi
Yemekhane / Temizlik / Güvenlik vb.
Üretim ve İdari Yöneticiler
Üretimde tekrarlayan işler
Yarı zamanlı çalışanlar
Taşeronlar
Bu bölüm 14001 başvuruları için doldurulacaktır. Hangi önemli çevresel etkiler oluşmaktadır?
Çevresel etkisi olabilecek faaliyet alanları /sahalar (emisyon
azaltıcı tesisler, arıtma tesisleri, boya tesisleri, benzin
istasyonları, tehlikeli kimyasal depo alanları vb)
Yasal mevzuat kapsamında alınması gereken lisans ve
izin gereklilikleri nelerdir?
Bu bölüm, transfer denetimler için doldurulacaktır.
Sertifikaları Numarası

Belge Geçerlilik Tarihi:

Belgeyi veren Kuruluş Adı

Önceki Denetim Raporları var mı?

Akreditasyon Kuruluşu Adı

Transfer nedeni

Transfer denetim için, varolan sertifikalarınızı ve önceki denetim raporlarınızı tarafımıza ulaştırmayı unutmayınız.
BVA Belgelendirmenin “Belgelendirme Hizmetlerine Ilişkin Kural ve Şartlarini” kabul ediyorum.
Bu teklif talep formunu dolduran kişinin
Adı / Soyadı - Onay / Tarih
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TEKLİF TALEP FORMU
Bu bölüm, Müşteri kuruluş ile irtibat halinde olunarak BvA Belgelendirme tarafından doldurulacaktır .
Bu bölüm, entegre denetimler için doldurulacaktır.
İç tetkik uygulamaları entegre mi?
Tüm iş stratejileri ve planını göz önünde bulunduran YGG entegre mi?
Yönetim desteği ile tüm sorumluluklar ortak mı?
Yönetim sistem dokümantasyonu entegre mi?
Sistem prosesleri entegre mi?
İş talimatları ortak mı hazırlandı?
İyileştirme mekanizmaları ortak mı yürütülüyor?
Politika ve Hedefler entegre mi?
Riski yönetimi ve fırsatların değerlendirilmesi, planlama entegre mi yürütülüyor?
Her sistem için kapsamınız aynı mı?

9001

14001

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

□

□
□
□

HAYIR

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

18001 Tanımlar
□
□
□
□
□
□
□
□
□

İşin yapıldığı birden fazla bina/işyeri - karmaşık lojistik
Farklı dillerde konuşan personel
Geçici çalışma sahalarının varlığı (………………………………………………………………………………………………………………………….)
Farklı sahalarda çalışmaların varlığı (………………………………………………………………………………………………………………….….)
Yüksek dereceli düzenlemeler (gıda, ilaç, nükleer güç vb.)
Personel sayısı için çok geniş alan (orman vb.) (Faaliyet alanı - m2……………………………………………………………………..…)
Dış kaynaklı süreçler (………………………………………………………………………………………………….……………………………………..…)
Kazaların ve olası acil durumların sıklıkla oluşması veya hassasiyeti
İlgili taraf görüşleri-toplum duyarlılığı-bölgeye özgü yerel yönetim kuralları/dolaylı yönler-görünümler
Kombine prosesler (donanım, yazılım, proses ve hizmet)
Çevre boyutlarına bağlı olarak ürünlerde tasarım zorunluluğu
Genel sanayiye kıyasla çevre etkilerine karşı daha yüksek duyarlılık
Endüstride alıcı konum hassasiyeti (deniz, akarsu kenarı, nüfus yoğunluğu vb.)
Sektör içinde ek ve olağandışı çevre boyutları
Uygulanamayan maddelerin varlığı (Madde no: …………………………………………………………………………………………………)
Yönetim sisteminin olgunluğu(mevcut sertifikanız……………………………………………………………………………………………….)
Firmanın Kobi olması
Personel sayısı için çok küçük saha (ofis kompleksi gibi)
Yüksek düzeyde otomasyon
Düşük karmaşıklıktaki faaliyetler
Lokasyon dışı çalışanlar (şoförler, servis personelleri vb.)
Tasarım var fakat düşük riskli ürün
Firmada ölümlü iş kazası / büyük ölçekli çevre kazasının olmaması (son bir yıl)
Firmanın bir OSB alanında yer alması
Firmanın bir OSGB / çevre danışman firması ile sözleşmesinin olması…………………………………………………..

□
□
□
□
□
□
□
□
□

EVET

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Başvuru Değerlendirme Sonuç
Entegrasyon Seviyesi

□

%20

□

%40

□

%60

□

%80

□

%100

Adam/ Gün İndirimi:

□

YOK

□

%5

□

%10

□

%15

□

%20

EA / Nace Code

Risk Grubu

Muhtemel adam / gün

Aşama 1

Aşama 1 denetimi

□

Sahada başvuranın adresinde

Aşama 2

□ Doküman üzerinde

□

Uzaktan bağlanarak

Aşama 1 Tetkiki esnasında kuruluşun EYS’nin entegrasyon düzeyi tetkik ekibi tarafından doğrulanacaktır. Doğrulama sonucunda gerekli görüldüğü
taktirde tetkik süresi revize edilecektir.

BELGELENDİRME MÜDÜRÜ
Onay / Tarih
Belgelendirme Müdürü
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